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Waarom is de luchtkwaliteit zo 
belangrijk in onze gebouwen?

Mede door COVID-19 zijn we ons steeds meer 

bewust van de lucht die wij, zowel binnen als 

buiten, inademen. Ook de overheid zit niet stil.

Er zijn Kamervragen gesteld die hebben

geresulteerd in nieuwe ARBO-richtlijnen. Het 

RIVM heeft een scala aan ventilatie tips op hun 

website vermeld. En de GGD biedt ondersteuning 

voor instellingen en diverse centra op het gebied 

van een gezond binnenmilieu.

“We besteden gemiddeld 85% van onze tijd binnen en zijn ons er niet altijd 
van bewust als de luchtkwaliteit niet optimaal is.”

Vermoeidheid

Verminderde concentratie

Verminderde controle

Minder productief

Depressie

Angst

Huidirritatie

Ademhalingsproblemen

Astma

Allergieën

Infectieziektes

Kanker (door straling)

Slechte luchtkwaliteit kan diverse 

gezondheidsproblemen veroorzaken:
Ieder mens ademt zo’n 900 gram koolstofdioxide 

(CO2) per dag uit.

Een slecht geventileerde ruimte heeft een 

aanzienlijke impact op de binnenluchtkwaliteit.

Ook ontregelde verwarmingssystemen, vervuilde 

airconditioning en drukbezette ruimtes zijn zeer 

nadelig voor de lucht die we inademen.

Slechte luchtkwaliteit kan direct invloed hebben 

op onze gezondheid met klachten zoals hoofdpijn, 

vermoeidheid en zelfs astma als gevolg.



Wat is de oorzaak van slechte luchtkwaliteit?

Vervuilde airconditioning

Drukke gemeenschappelijke ruimtes

Onvoldoende ventilatie

Ontregelde verwarmingssystemen

         Onvoldoende ventilatie

Een slecht geventileerde ruimte, door bijvoorbeeld 

vervuiling in de mechanische ventilatie of door 

ramen en ventilatieroosters gesloten te houden, 

heeft een aanzienlijke impact op de

binnenluchtkwaliteit.

        Ontregelde verwarmingssystemen

Een juiste balans tussen verwarming en ventilatie 

draagt bij aan een beter binnenklimaat. 

Bij ontregelde verwarmingssystemen kan het lang 

duren om een ruimte te verwarmen tot de 

gewenste temperatuur. Dit heeft nadelige

gevolgen op het energieverbruik.

Ieder mens ademt zo’n  17 liter CO2 per uur uit

Dat staat gelijk aan 726 ppm in 23.400 liter lucht.
         Vervuilde airconditioning

Wanneer een airconditioninginstallatie niet goed

onderhouden wordt, nestelen bacteriën zich in de 

leidingen van het systeem. Dit kan een oorzaak 

zijn van diverse gezondheidsklachten.

Komt er een muffe geur uit de airconditioning? Pas 

dan op met het gebruik hiervan en maak een 

onderhoudsafspraak.

         Drukke gemeenschappelijke ruimtes

Drukke gemeenschappelijke ruimtes hebben een 

flinke impact op het binnenklimaat. Vooral in 

combinatie met onvoldoende ventilatie kan het 

CO2-gehalte in deze ruimtes binnen een korte 

periode oplopen tot boven de 1200 parts per 

million (ppm).



 CO2

CO2 wordt uitgestoten bij het uitademen en

verzamelt zich in slecht geventileerde ruimtes.

Een waarde boven de 1000 ppm kan eenvoudig 

ziektes overbrengen en veroorzaakt:

• slaperigheid / sufheid

• besluiteloosheid 

• hoofdpijn

 Temperatuur

Een te warme ruimte heeft invloed op de

productiviteit.

Te warm: minder productiviteit. 

Boven 25°C: elke +1°C   -2% productiviteit .

 Radon

Radongas zelf is niet schadelijk, ondanks dat het 

radioactief is. Je ademt het in maar ook weer uit 

voordat het schade veroorzaakt.

Radongas vervalt echter, daarbij ontstaan vaste 

stoffen die ook radioactief zijn. Deze kleine 

deeltjes hechten zich aan stofdeeltjes. Als je die 

inademt, komen ze in de longen, deze adem je niet 

uit. De straling van die vaste deeltjes kan

longkanker veroorzaken.

bron: Milieucentraal

 Luchtvochtigheid

De optimale luchtvochtigheid ligt tussen de 40% en 

60%.

Te droge lucht:

• Hoesten en verkoudheid

• Kan infectieziektes overbrengen

• Droge huid en haar

Te vochtige lucht:

• Schimmelvorming 

• Astmaklachten 

 VOS

Vluchtige Organische Stoffen (VOS) zijn deeltjes 

die onder andere aanwezig zijn in  vloerbedekking, 

wandbekleding, schilderijen en meubels .

Deze deeltjes komen vrij bij warmte-uitstoot van 

computers en electronische apparaten .

• Veroorzaakt hoofdpijn 

• Irritatie aan neus, ogen en keel 

• Op de lange termijn mogelijk hartkwalen, astma

   en zelfs longkanker

Buitenlucht bevat gemiddeld 400 ppm CO2



Slimme luchtmeters

geschikt voor elke locatie

���Betaalbaar en professioneel systeem

���Voor elke ruimte één device met 7 sensoren       

���Centrale hub voor cloud access

���Overzichtelijk dashboard met real-time data

���Volledig draadloos door gebruik van eSim,  

   Bluetooth Low energy en batterijen

���Lange levensduur batterij (±2 jaar)

Dashboard

���Volledig inzicht in de binnenluchtkwaliteit

���Elke 5 minuten een update

���Alle data veilig in de cloud conform AVG-wetgeving

���24/7 toegang tot real-time en historische data

���Plattegrond weergave met realtime meetwaarden 

���Bereikbaar via webpagina en/of app

���Rapportage met 1 druk op de knop

CO2

Temperatuur

Luchtvochtigheid

VOC’s

Radon

Luchtdruk

Licht

Verkeerslichtfunctie

Update frequentie

Online Dashboard

Historische weergave

iOS / Android app

Wave Plus
Conventionele

melder

5 min 15 min

De Wave Plus & Hub for Business. 

De volledig draadloze oplossing voor het meten 

van de binnenluchtkwaliteit.

VS



Wat gebeurt er als je 
luchtkwaliteit kan monitoren en 
verbeteren?

Het verbeteren van het binnenklimaat heeft direct 

impact op de prestaties van de medewerkers. 

Onderzoek wijst uit dat er op het gebied van

leer- en werkprestaties een winst tot 15% kan 

worden behaald.

Voldoende ventilatie heeft ook invloed op de 

gezondheid van de mensen in de ruimte. 

Naast het reduceren van ziekteverzuim zorgt dit 

ook voor vermindering van kans op diverse

gezondheidsklachten.

Ruimtes monitoren met automatische systemen 

geven direct inzicht in de luchtkwaliteit

Verbeterde gezondheid, minder verzuim

Verbeterde leer- en werkprestaties voor zowel

personeel als studenten/leerlingen

15%
Betere prestaties

58%
Minder ziekteverzuim



Alle data veilig in de Cloud

Volledig AVG-Proof

���Airthings maakt gebruik van de AWS Cloud

���Voldoet aan de eisen van de GDPR / AVG wet

Publieke toegang

Met een QR-code is het

mogelijk om uw publiek 

toegang te geven tot de 

sensordata. Door de code te 

scannen kan iedereen 

real-time de luchtkwaliteit 

inzien.

������������������������������������������������������
����	���

Alles in een oogopslag

op uw eigen plattegrond.

probeer het zelf!
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AIRTHINGS
BUSINESS
STARTER KIT
- 5x Wave Plus 

- 1x Hub 

Inclusief 1 jaar service & updates

(maximaal 1 starter kit per klant)


